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Styremøte NSK 
4. februar 2018 / SKYPE kl. 21:00 

 

 

Deltakere Eli-Anne Skaug, Guro F. Schlytter, Stig Meier Berg, Tommy Akre 

Meldt forfall Tone Eng 

Ikke møtt Gry E. Brudheim 

Referent Stig Meier Berg 

Møtestart 21:00 

Møteslutt 23:51 

 

REFERAT  Ansvar Frist 

Sak 18/2018 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

  

Sak 19/2018 Godkjenning av referat fra møte 28.01. 2018 

Vedtak: Godkjent 

  

Sak 20/2018 Referatsaker 

1. Første samling for deltakere på Norsk Smellerklubbs 
kurs for instruktører ble gjennomført fra 2.-4. februar 

på Stjørdal. Instruktør var Jonas Riise Johansen fra 

Fjellanger Hundesenter. 

Vedtak: Tatt til etterretning 

 

  

Sak 21/2018 EU-direktiv om datasikkerhet og personvern 

Med bakgrunn i innføring av ny personopplysningslov i 
Norge (pålegg i EU/EØS) fra ultimo mai 2018 bør styret 

vurdere datasikkerhet og tilgangskontroll i forhold til 

NSKs dokumentarkiv og hvilke dokumenter som skal/bør 
slettes etter at vedtak er fattet. 

Vedtak: Styret ser at dagens løsning med dokumenter i et 

felles arkiv på Google byr på utfordringer i forhold til 

kommende lov om personvern. I første omgang er det 
viktig å ikke arkivere dokumenter av personlig karakter, 

der styret har fattet et vedtak – og det ikke foreligger noen 

anke. 
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Sak 4/2018 Styrets forberedelser til årsmøte 2018 

Vedtak:  

• Styrets årsberetning 2017 – godkjent, men 

mangler foreløpig info om årsresultat og 
egenkapital. 

 

• Sak – Uoffisielt NM  

(Anette og Thorstein B. Nordby/Eva Lynn 
Karstensen) 

 

Styrets kommentar: 

Styret støtter intensjonene i forslaget fra 
forslagsstillerne, men ønsker å gjøre årsmøtet 

oppmerksom på følgende forhold: 

 
Under utarbeidelsen av «Norsk Kennel Klubs 

regler for hundesporten Smeller» er det blitt 

avklart at «NM» kun tillates knyttet til prøver for 

ekvipasjer i klasse ELITE. 
 

For å unngå forvirring omkring «NM»-begrepet 

vurderer styret å innføre et annet begrep som kan 
benyttes for både registrerte og uregistrerte 

hunder på prøver i Smeller. Dette vil være prøver 

i alle klasser, men kun godkjent av NSK. Et 
aktuelt begrep vil kanskje være «Landsmester 

kl.(tall) + årstall» 

 

Styret arbeider nå for å få til en høring blant 
medlemmene om bl.a. denne typen prøver. 

 

Styrets innstilling: 
Styret anbefaler at årsmøtet stemmer imot 

foreliggende forslag og avventer resultatet av hva 

en høring blant medlemmene viser om denne 

typen offisielle prøver i regi av Norsk 
Smellerklubb. 

 

• Sak – Kvalifisering til NM  

(Anette og Thorstein B. Nordby/Eva Lynn 
Karstensen) 

 

Styrets kommentar:  

Styret tar igjen utgangspunkt i at NM kun gjelder 

klasse ELITE. I en slik sammenheng vil det ta 

lang tid før man blir nødt til å sette en 
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deltakerbegrensing for å delta på NM, men styret 

har allerede lagt inn regler denne typen regler for 

uttak i «Norsk Kennel Klubs regler for 
hundesporten Smeller». Som tidligere nevnt vil 

dette dokumentet bli gjort tilgjengelig for NSK’s 

medlemmer gjennom en «høring» før endelig 

dokument blir vedtatt. 
 

Styrets innstilling: 

Styret anbefaler at årsmøtet stemmer imot 
foreliggende forslag og avventer resultatet av hva 

en høring blant medlemmene viser om uttak til 

NM. 

 

• Sak – Årets Smeller Hund  

(Anette og Thorstein B. Nordby/Eva Lynn 

Karstensen) 

 
Styrets kommentar: 

«Årets Smellerhund» har vært oppe til diskusjon 

ved flere anledninger uten at en slik tittel er blitt 
innført. Argumentene har vært at smellermiljøet 

foreløpig er ganske lite – og heller ikke 

landsdekkende. 
 

Styrets innstilling: 

Styret anbefaler årsmøtet å stemme imot 

foreliggende forslag, da smellermiljøet foreløpig 
er for marginalt til at en slik tittel vil kunne fylles 

med de kvaliteter en slik tittel krever. 

 

• Sak (A) Årsmøteprotokoller og styremøtereferater 
(Anette og Thorstein B. Nordby/Eva Lynn 

Karstensen) 

 

Styrets kommentar: 

Styret er enig i at både referat fra styremøter og 

årsmøteprotokoller skal være tilgjengelig for 

klubbens medlemmer, men er svært skeptisk til at 
denne typen informasjon skal ligge fritt 

tilgjengelig på internett for andre enn klubbens 

medlemmer. Når det gjelder hvilke personer som 
sitter styret, valgkomiteen og innehar andre 

tillitsverv er det allerede en praksis hvor disse 

opplysningene legges ut under menyvalget 

«Kontakt» på smeller.no. 
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Styrets innstilling: 

Styret anbefaler årsmøtet å stemme imot 

framlagte forslag og foreslår heller at det 
opprettes faste linker i hvert nr. av «SmellerNytt» 

som gjør det enkelt for klubbens medlemmer å få 

tilgang til både styrereferater og protokoller fra 

klubbens årsmøter. 
 

Sak (B) SmellerNytt  

(Anette og Thorstein B. Nordby/Eva Lynn 
Karstensen) 

 

Styrets kommentar: 

Ønsket om en informasjonskanal for Norsk 

Smelleklubbs medlemmer ble tatt opp på et 

medlemsmøte i forbindelse med årsmøtet på 

Hønefoss i 2015. Dette resulterte i «SmellerNytt». 
Den gang ble det argumentert med at 

«SmellerNytt» skal vær en medlemsservice og 

ikke tilgjengelig for alle som går inn på klubbens 
hjemmesider. 

For å nå fram til samtlige medlemmer blir hvert 

nr. av «SmellerNytt» send på mail til hvert enkelt 
medlem. 

 

Styrets innstilling: 

Styret ber årsmøte om å stemme imot framlagte 
forslag, da tilbakemeldingene om «SmellerNytt» 

tyder på at dagens praksis fungere svært godt. 

 

Sak 6/2018 «Norsk Kennel Klubs regler for hundesporten 

Smeller» 

 

Vedtak: Arbeidet fortsetter på neste styremøte 

  

 


